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ИЗРАДА ГЛАВНИХ ПРОЈЕКАТА ПОЈАЧАНОГ ОДРЖАВАЊА ДРЖАВНИХ 

ПУТЕВА IБ 13, IБ 21 И IБ 22 
ЛОТ 1: IБ 13, ДЕОНИЦА: ЗРЕЊАНИН (ЕЧКА) - ЕЧКА, Л=8,620 KM 

ЛОТ 2: IБ 21, ДЕОНИЦА: КОСЈЕРИЋ (ВАРДА) - ПОЖЕГА, Л=22,135 KM 
ЛОТ 3: IБ 21, ДЕОНИЦА: ИВАЊИЦА - СЈЕНИЦА, Л=23,036 KM 

ЛОТ 4: IБ 22, ДЕОНИЦА: РАШКА (К. МИТРОВИЦА) - НОВИ ПАЗАР 
(БАЊА), Л=17,974 KM 

ИД број Уговора: RRSP/CS3-RRD3-1/2016-11 
 
Република Србија је добила финансијска средства од Светске банке и 
Европске инвестиционе банке за реализацију Пројекта рехабилитације 
путева и унапређења безбедности саобраћаја (Пројекат) и намерава да део 
тих средстава искористи за набавку консултантске услуге. 
 
Циљ Консултантске услуге („Услуга“) је израда техничке документације у 
виду главних пројеката појачаног одржавања државних путева IБ 13, IБ 21 и 
IБ 22 за следеће деонице:  

Лот 1: IБ 13, деоница: Зрењанин (Ечка) - Ечка, Л= 8,620 км 
Лот 2: IБ 21, деоница: Косјерић (Варда) - Пожега, Л= 22,135 км 
Лот 3: IБ 21, деоница: Ивањица - Сјеница, Л= 23,036 км 
Лот 4: IБ 22, деоница: Рашка (К. Митровица) - Нови Пазар (Бања), Л=17,974 
км 

којим би се обезбедило: повећање употребљивости, безбедности, 
вредности и трајности предметних путева. Пројекат мора да укључи захтеве 
локалне заједнице (социјални аспект) као и да буду у складу са захтевима 
Оквирне политике расељавања и Оквиром за управљање заштитом 
животне средине, који су претходно припремљени за потребе пројекта. 
 
Захтеви услуге у потпуности су идентификовани у Пројектним задацима за 
предходно поменуте Лот 1, Лот 2, Лот 3 и Лот 4 деонице, који ће бити 
достављени консултантима са скраћене листе, али ће начелно обухватити 
све активности на изради главних пројеката посебно за сваки лот, 
укључујући обезбеђење докумената, података, доказа, истражне радње, 
истраживања итд. у складу са захтевима рехабилитације пута (геометрија, 
коловоз, објекти, одводњавање, безбедност саобраћаја, опрема пута итд.) и 
регулативом Републике Србије. Резултат Услуге подразумева, али се не 
ограничава на следеће: обезбеђење цртежа, предмера и предрачуна, 
техничких спецификација, плана за управљање заштитом животне средине, 
акционог плана расељавања за сваки лот посебно. 
 
Планирано трајање услуге је укупно 9 месеци за све лотове. 
 



Јавно предузеће „Путеви Србије“, позива подобне консултантске фирме 
(„Консултантске фирме“) да искажу своју заинтересованост за пружање 
наведене услуге. Заинтересоване Консултантске фирме треба да доставе 
податке који доказују њихову квалификованост и релевантно искуство за 
пружање Услуге. Критеријуми за одабир на скраћену листу (short list) су: 
профил компаније, адекватност за задатак и искуство у извршењу услуга 
сличне природе и под сличним условима (одговарајуће референце). 
 
Пажња заинтересованих Консултантских фирми усмерава се на параграф 
1.9 Смерница Светске Банке: Избор и ангажовање консултаната од стране 
зајмопримаца Светске Банке (Guidelines: Selection and Employment of 
Consultants [under IBRD Loans and IDA Credits & Grants] by World Bank 
Borrowers) из јануара 2011. године („Консултантске Смернице“), којима се 
дефинише политика Светске банке у погледу сукоба интереса. Додатно, 
молимо да имате у виду посебну информацију у погледу сукоба интереса у 
вези са овим задатком: Консултантске фирме (укључујући њихово особље и 
под-консултанте) или било која њихова филијала коју директно или 
индиректно контролишу или од које су контролисани или са којом имају 
заједничку контролу неће бити ангажоване за било који задатак који, по 
својој природи, може бити у сукобу са другим задатком консултанта. 
 
У том смислу, молимо да имате у виду да су задаци који произилазе из ове 
Услуге у директном сукобу интереса са обавезама и активностима које се 
спроводе у оквиру следећих услуга: 

 Техничка контрола главних пројеката појачаног одржавања деоница из 
треће године Пројекта, 

 Ревизија безбедности саобраћаја у току израде главних пројеката 
појачаног одржавања деоница из треће године Пројекта, 

 Надзор над радовима, укључујући и праћење утицаја на животну 
средину и социјално окружење на деоницама за рехабилитацију у 
оквиру РРСП за РС, СБ и ЕИБ радове. 

 
Додатно, због природе и садржаја Пројекта, предметна Услуга је такође у 
сукобу са следећим консултантским услугама за које је поступак набавке у 
току или ће се покренути у наредном периоду: 

 Провера испуњености индикатора напретка Пројекта и остварења 
услова за повлачење средстава зајма. 

 
Консултантске фирме се могу удружити са другим фирмама у облику 
заједничког улагања или подуговарањем у циљу побољшања сопствене 
квалификованости. 
 
Избор консултантске фирме се врши у складу са процедуром Избора 
консултанта на основу комбиноване оцене квалитета и цене (QCBS) 
дефинисаном Консултантским Смерницама. 
 
Додатне информације могу се добити радним данима од 10:00 до 12:00 
часова (по локалном времену) на адреси: 
 
Јавно предузеће „Путеви Србије“ 
Влајковићева 19а 



11000 Београд, Србија 

Особа за контакт: 

Никола Веселиновић, дипл.инж.организац.наука, Специјалиста за 
набавке 

тел.:   +381 11 3398 437 
факс: +381 11 3398 443 
e-адреса: nixona16@gmail.com 
 
Изјаве заинтересованости се морају доставити у писменој форми на 
енглеском језику на доле назначену адресу (лично или путем поште или 
путем електронске поште) најкасније до 10. новембра 2016. године у 14:00 
часова (по локалном времену). Молимо да на насловној страни Изјаве 
заинтересованости, као и на коверти (у случају доставе путем поште или 
лично) наведете пун назив Услуге. 
 
Јавно предузеће „Путеви Србије“ 

Н/Р Гордана Суботички-Ђорђевић, дипл.инж.грађ 
Булевар краља Александра 282 
11000 Београд, Србија 
Тел:   +381 11 3040701 
Факс: +381 11 3040614 
e-адреса: gordana.suboticki-djordjevic@putevi-srbije.rs 
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